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Viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“
2020 metų veiklos ataskaita
2021 m. kovo 22 d.
Vilnius
I.

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ veiklos tikslai ir pobūdis, ekonominio ir socialinio
poveikio vertinimas.

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ (toliau Įstaiga) įsteigta 2011 m. gruodžio 30 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. 1-382 „Dėl UAB „Vilniaus parkai“
likvidavimo ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ steigimo“. Įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius
interesus, vykdyti Vilniaus miesto parkų ir kitų gamtinių teritorijų plėtrą, priežiūrą, populiarinimą ir
kitą visuomenei naudingą veiklą priskirtose prižiūrėti teritorijose. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ pagal
2019-01-09 paslaugų teikimo sutartį Nr. 29-7/19(1.2.16-TD2) su Vilniaus miesto savivaldybės
administracija, atlieka želdinių sodinimo, želdinių priežiūros ir sanitarinio valymo paslaugas Vingio
parke, Jomanto parke, Ozo parke, Trakų Vokės dvaro sodybos parke, Bernardinų sode, Misionierių
soduose, Reformatų parke, P. Cvirkos skvere, Liuteronų (Santuokų rūmų) sode, Lukiškių aikštėje ir
kitose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose. Bendras
administruojamų teritorijų plotas ataskaitinių metų pradžioje buvo 245 ha. Pagrindinis įstaigos
veiklos uždavinys yra vykdyti Vilniaus miesto parkų ir skverų profesionalią ir kokybišką priežiūrą
bei tvarkymą. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – kraštovaizdžio tvarkymas.
Visose parkų teritorijose, laikantis techninės specifikacijos reikalavimų, buvo atliekamos
paslaugos, užtikrinančios takų dangų švarą, kokybišką vejų bei želdinių priežiūrą. Parkų teritorijose
reguliariai valomi pėsčiųjų takai ir laiptai, renkamos atsitiktinės šiukšlės, prižiūrimos šiukšliadėžės,
pjaunama veja, grėbiami lapai ir kitos medžių pakritos, kerpami krūmai, ravimi gėlynai, pjaunamos
medžių atžalos, renkamos ir išvežamos lūžusios šakos bei atliekami visi kiti būtini sezoniniai darbai.
Kasdieninius priežiūros darbus atlieka kiekvienam parkui priskirti darbuotojai – aplinkos tvarkytojai.
Tvarkymo darbai atliekami rankiniu būdu, naudojant mažąją techniką, du traktorius, lengvąjį
krovininį automobilį. Dalis mechanizuotų darbų, kaip didesnių plotų vejų pjovimas, šakų ir lapų
išvežimas, buvo atliekami nuomojant techniką ir perkant paslaugas iš rangovų.
Įstaiga dirba vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu VšĮ
„Vilniaus miesto parkai“ strateginiu veiklos planu 2019–2024 metams ir jame numatyta vizija bei
misija.
Įstaigos vizija – klestintys Vilniaus miesto parkai ir viešosios erdvės.
Įstaigos misija – teikti kokybiškas Vilniaus miesto parkų ir viešųjų erdvių priežiūros ir
plėtojimo paslaugas.

Veiklos strategijoje numatyti vertinimo kriterijų rodikliai ir įgyvendinimas 2020 metais.
Strateginis tikslas
Prižiūrėti ir tvarkyti miesto parkus
ir viešąsias erdves, plėtoti miesto
gamtines teritorijas

Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė
2020 m.
Parkų ir viešųjų erdvių infrastruktūros
gerinimo partnerystės projektų kiekis / 2 vnt.

Įgyvendinimas
2020 m.
2 vnt.

Vingio parke įgyvendintas „Dovana Vilniui“ projektas – UAB „Arimex“ įrengė saulės
energijos SunEco viešųjų erdvių paslaugų stotelę. Stotelė skirta parko lankytojams pasikrauti
telefonus, pripūsti dviračio ar vežimėlio padangas, klausytis muzikos. Bernardinų sodui pagal
„Dovana Vilniui“ projektą UAB „LLP“ padovanojo vejos pjovimo robotą. Tai pirmas vejos pjovimo
robotas, naudojamas Vilniaus viešosiose erdvėse, bandomas tokios technikos funkcionalumas,
patogumas ir praktiškumas.
Strateginis tikslas
Sudaryti sąlygas vykdyti veiklą
miesto parkuose ir viešosiose
erdvėse

Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė
2020 m.
Vingio parke vykstančių renginių skaičius /
42 vnt.

Įgyvendinimas
2020 m.
35 vnt.

Administruojamuose parkuose šiltuoju
sezonu veikiančių verslų skaičius / 36 vnt.

36 vnt.

Didėjantys parkų priežiūros ir tvarkymo kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai darė teigiamą
socialinį poveikį parkų lankytojams. Tvarkant ir administruojant parkus buvo sudarytos palankios
sąlygos vykdyti laisvalaikio, poilsio, kultūros, sporto ir aptarnavimo veiklą visuose miesto parkuose.
Dėl karantino ir įvestų ribojimų 2020 metais parkuose vyko mažiau renginių. Lukiškių aikštėje ir
Bernardinų sode, kaip ir ankstesniais metais, veikė vasaros skaityklos. Bernardinų sode vyko
Kristupo festivalio ir Kultūros nakties renginiai, Lukiškių aikštėje – Vilniaus miesto sporto festivalis.
Vingio parke vyko keli didesni renginiai: fejerverkų festivalis „Fejerija“, bėgimai „Color Run“ ir
„Insane Run“, virš 30 įvairių sporto renginių. Pandemija lėmė ženkliai padidėjusį visų parkų
lankomumą ir žmonių buvimą gamtoje tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laikotarpiu.
Vingio parke šiltuoju sezono metu veikė 18 įvairių paslaugų vietų – dviračių, riedučių ir kt.
pramogų nuomos punktai, 10 prekybinių vietų (kava, ledai ir kt.), 8 prekybos–maitinimo vietos iš
autotransporto priemonių, 3 kavinės su lauko terasomis. Įvairių paslaugų veiklai Vingio parke įstaiga
subnuomojo Estrados pastato patalpas, taip pat koordinavo vykstančius renginius, teikė tvarkymo
paslaugas renginių metu ir jiems pasibaigus.
Strateginis tikslas
Vykdyti ekologinį švietimą
prižiūrimose teritorijose

Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė
2020 m.
Ekologinio švietimo projektų, kuriuose
dalyvauja Įstaiga skaičius / 1 vnt.

Įgyvendinimas
2020 m.
1 vnt.

Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ 2019 metais mieste įrengė lesyklas, 2020 metais ant
jų įrengti stendai su informacija apie teisingą paukščių lesinimą. Informacija parengta
bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija. Lietuvos ornitologų draugijos nariai taip pat
parengė elektroninį leidinį „Vilniaus gamtiniai takai“, leidinys skirtas pažinti gamtinę miesto dalį,
dalis informacijos yra apie Vingio parko Neries pakrantės paukščius.

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus miesto
sporto centru, kurios tikslas – bendradarbiavimas sporto populiarinimo tikslais. Su Vilniaus
agrotechnologijos mokymo centru sudaryta studentų praktikos sutartis, pagal kurią į įstaigos
prižiūrimas teritorijas kviečiami kraštovaizdžio srities studijų studentai atlikti praktiką. Pagal
galimybes ir poreikį praktiką baigusiems studentams siūlomos darbo vietos.
Su VšĮ „Vilniaus tarptautinė mokykla“ sudaryta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas –
edukaciniai ir socialiniai projektai ir iniciatyvos. Mokykla įsikūrusi netoli Bernardinų sodo, todėl dalį
savo edukacijų ir projektų vykdo šioje teritorijoje. Su VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“
bendradarbiaujama kultūros, edukacijos, socialinių projektų ir iniciatyvų plėtojime Trakų Vokės
dvaro sodybos parke.
Strateginis tikslas
Didinti administruojamų teritorijų
skaičių ir plotą

Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė
2020 m.
Administruojamų teritorijų skaičius / 12 vnt.

Įgyvendinimas
2020 m.
17 vnt.

Administruojamų teritorijų plotas / 260 ha

300 ha

Nuo 2020 metų liepos 1 d. prie įstaigos prižiūrimų teritorijų prijungti Lūžių 10 ha ir Pasakų
29 ha parkai. Nuo rugsėjo 1 d. – Sapiegų parko 4 ha teritorija, Vilniaus japoniško sodo 4,9 ha
teritorija, Japoniškas sodelis Sluškų g. ir teritorijos prie Baltojo tilto želdiniai. Nuo gruodžio 1 d. –
Neries senvagės parkas, 7,06 ha.
Strateginis tikslas
Efektyvumo didinimas diegiant
tarptautinius kokybės standartus

Vertinimo rodiklis / planuojama reikšmė
2020 m.
Administruojamų teritorijų ploto dalis, kuriai
pilnai taikomi viešųjų erdvių kokybės
standarto reikalavimai / 30 proc.

Įgyvendinimas
2020 m.
30 proc.

2020 metais įdiegti Viešųjų erdvių kokybės standartai. Šiuo metu standartai pritaikyti trejose
teritorijose: Bernardinų sode, Ozo parke ir P. Cvirkos skvere. Šiais standartais vadovaujantis
prižiūrima Lukiškių aikštė, Neries senvagės parkas, Japoniškas sodelis Sluškų g. ir želdiniai prie
Baltojo tilto. Parengtame dokumente nustatyti vertinimo kriterijai, kuriais remiantis vertinama, ar
teritorija atitinka numatytą priežiūros lygį.
Visuose įstaigos prižiūrimuose parkuose toliau vykdyti želdynų tvarkymo ir infrastruktūros
gerinimo darbai. Vingio parke tęsti miško kraštovaizdžio tvarkymo darbai: pjauti menkaverčiai
krūmai ir medeliai, rinktos ir krautos į krūvas kirtimo atliekos, šakos, organizuotas jų išvežimas. Iš
įstaigos uždirbto pelno atnaujinta 100 vnt. suolų ir 30 kėdžių Bernardinų sode, 12 vnt. suolų Vingio
parke aplink centrinę aikštę, pagamintos naujos šiukšliadėžės Pasakų parke.
Viena Lukiškių aikštės dalis apželdinta dekoratyvinio raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa)
krūmais. Ąžuolai, pušys, klevai ir kiti medžiai sodinti Vingio, Ozo parkuose ir Bernardinų sode. 2020
m. Bernardinų sode ir Lukiškių aikštėje aplinkos tvarkymo, ravėjimo ir želdynų priežiūrą vykdyti
padėjo savanoriai iš įvairių įmonių.
Baigti vykdyti 2018 metais pradėto Vingio estrados pastato kapitalinio remonto darbai. Dėl
rangovinės organizacijos bankroto pastatas dar nepriduotas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų
inspekcijai prie AM.
Reformatų sode ir Trakų Vokės dvaro sodybos parke toliau vyko parkų atnaujinimo
techninių projektų įgyvendinimo darbai. Pradėtas Vilniaus japoniško sodo įrengimo techninio
projekto įgyvendinimas. Atidėti Misionierių sodų ir Sapiegų parkų atnaujinimo projektai.

Strateginiame veiklos plane numatyta strateginių tikslų įgyvendinimo priemonių ir
stebėsenos rodiklių sistema lėmė įstaigos ekonominio ir socialinio poveikio kitimą. Dėl įstaigos
veiklos efektyvumo bendrosiose veiklos srityse: turto valdymo, finansų valdymo ir apskaitos,
personalo valdymo, viešųjų pirkimų, teisės, dokumentų valdymo ir administravimo bei kitose
bendrosios veiklos srityse, gerėjo įstaigos ekonominiai rodikliai. Įstaiga dirbo pelningai (1 489,98
Eur), praėjusiais laikotarpiais uždirbtą pelną investavo parkų infrastruktūros gerinimui (12 070,00
Eur) ir želdinių sodinimui (15 270,00 Eur). 34 proc. augo įstaigos pajamos, 37 proc. didėjo darbuotojų
darbo užmokestis.
2021 metais įstaiga įgyvendins Strateginiame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius
bei sieks veiklos efektyvumo didinimo. Planuojamas tolimesnis administruojamų teritorijų skaičiaus
ir ploto didinimas. Didesnio veiklos efektyvumo bus siekiama dirbant pagal tarptautinių viešųjų
erdvių priežiūros kokybės standartų reikalavimus bei efektyviau naudojant įstaigos administracinius
resursus. Planuojamas įstaigos internetinės svetainės atnaujinimas. Veikloje daugiau dėmesio bus
skiriama atliekamų darbų ir kitos naudingos informacijos viešinimui.
Nuo 2021 m. įstaigoje pradėjo dirbti arboristas ir kraštovaizdžio architektas. Planuojama,
kad kvalifikuotas arboristas prižiūrės Vilniaus medžius, vertins jų būklę ir vykdys genėjimo, gydymo
ir kitus darbus. Kraštovaizdžio architekto uždavinys – plėtoti Vilniaus žaliąsias erdves, pritaikyti jas
miestiečių ir Vilniaus svečių patogumui.
2021 metais toliau bus vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai įstaigos prižiūrimose
teritorijose. Planuojama atnaujinti Vingio parko projektinius pasiūlymus bei numatyti tolimesnį parko
infrastruktūros kūrimą. Numatomi tolesni Vingio parko ir Bernardinų sodo suolų remonto darbai.
Planuojama tvarkyti susidėvėjusius Bernardinų sodo ir Ozo parko takus, taisyti laiptus Sapiegų ir
Pasakų parkuose. Numatomi informacinio stendo įrengimo darbai Japoniškame sodelyje Sluškų g.
Nauji suolai bus pastatyti Misionierių soduose, Pasakų parke, Ozo parke, Lūžių parke, Jomanto parke,
Pasakų parke. Naujos šiukšliadėžės – Jomanto, Ozo, Misionierių, Sapiegų parkuose.
Įstaiga planuoja vykdyti įrenginėjamų Reformatų, Vingrių, Japoniško sodo ir kitų teritorijų
želdinimo techninę priežiūrą. Projektiniai pasiūlymai bus rengiami Jomanto ir Pasakų parkų
tvarkymui. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ teiks siūlymus Vilniaus miesto savivaldybei dėl Vingrių
skvero, Pavilnionių, Varnės, Naujininkų ir Žirmūnų teritorijų priežiūros priskyrimo įstaigai.
Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje
Įstaigoje yra vienas dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įnašų vertė 57 924 Eur, padaryta
įstaigos steigimo pradžioje, nepakito.
II.

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Per 2020 metus įstaiga gavo pajamų 745 980,26 Eur. Pajamos iš ūkinės veiklos 677 549,91 Eur, kitas
finansavimas 68 430,35 Eur.
III.

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
2020 metais viešoji įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 61 251,44 Eur.
IV.

V.
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
Visos įstaigos sąnaudos per 2020 metus – 744 472,28 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 468 123,71Eur,
patalpų išlaikymas – 22 165,70 Eur, transporto išlaikymas – 15 637,17 Eur, kitos sąnaudos –
238 545,70 Eur.

VI.
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ metų pradžioje turėjo 29 darbuotojus, metų pabaigoje – 35 .
VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Viešoji įstaiga patyrė išlaidas, susijusias su administracijos darbo užmokesčiu: 115 986,88 Eur.
VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Įstaigos vadovas – direktorius Laisvūnas Budėnas. Įstaigos vadovui mokamas 2 800,00 Eur
atlyginimas už vieną mėnesį, iš viso per 2020 metus priskaičiuotas atlyginimas – 36 288,07 Eur.
Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Kolegialūs organai, vadovaujantis įstaigos įstatais, viešoje įstaigoje nebuvo sudaryti.
IX.

Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenis
Įstaiga nemokėjo jokių išmokų asmenims, susijusiems su įstaigos dalininku.
X.

Direktorius

Laisvūnas Budėnas

